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Zlato z atletického čtyřboje 
 

 Ve středu 20. září se žáci a žákyně ze ZŠ Malá Strana zúčastnili lehkoatletických závodů 

v Českých Budějovicích. Atletický čtyřboj je soutěž, ve které je družstvo složeno z pěti 

všestranných dětí. Ty závodí ve sprintu na 60 m, ve vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 

800 m), dále ve skokanské disciplíně (skok vysoký nebo skok daleký) a vrhačské disciplíně (hod 

míčkem nebo vrh koulí). A naši závodníci byli úspěšní. 

 Družstvo chlapců obsadilo nakonec sedmé místo, ale ještě před poslední disciplínou byli 

na průběžném třetím místě. Družstvo dívek ze ZŠ Malá Strana bylo ve vedení od první 

disciplíny. Beata Hromadová, Klára Hovorková, Kateřina Štruncová, Irena Špániková a 

Marcela Volková byly ze všech zúčastněných škol v celém okrese nejlepší a v závodech jasně 

dominovaly se ziskem 6534 bodů.  

Kromě zaslouženého prvního místa si děvčata také vybojovala postup do krajského kola. 

Naše dívky obsadily přední místa i v jednotlivých disciplínách, mezi nejlepší výkony patří 520 

cm Beaty ve skoku dalekém a sprintu za 7,6 s nebo skok vysoký Ireny Špánikové s hodnotou 

138 cm. Všem žákům a žákyním gratulujeme. 

 

 

Okresní kolo v přespolním běhu 
 

 Dne 26. září 2017 se uskutečnilo v pěkném prostředí Stromovky v Českých Budějovicích 

okresní kolo v přespolním běhu základních a středních škol. Bohužel se ve stejném termínu 

konalo také krajské kolo atletického čtyřboje v Jindřichově Hradci, kam naše škola postoupila po 

vítězství v okresním kole a tak některé atletky na přespolním běhu chyběly. V tomto roce byla 

vypsaná pro základní školy pouze kategorie mladších žáků (6.-7. ročník), kde chlapci závodili na 

trati dlouhé 2 km a dívky na 1500 metrů. 

V  kategorii chlapců obsadili naši běžci z Malé Strany 6. místo a dívky se umístily na 

čtvrté příčce. Všem účastníkům bych chtěl poděkovat za reprezentaci naší školy. 
Jmenovitě: Tomáš Bezpalec, Petr Plaňanský, Miroslav Beránek, Marek Kolouch, Kryštof Kanda, 

Daniel Havlík, Bára Procházková, Tereza Machová, Nela Kočerová, Lucie Ritterová, Adéla 

Ritterová, Edita Vykouková a Bára Fišeová. 

 

 

Atletky z Malé Strany postoupily na republikové finále 
 

 V úterý 26. září se žákyně ze ZŠ Malá Strana zúčastnily krajského kola v atletickém 

čtyřboji, kam postoupily po vítězství v okresním kole 20. září v Českých Budějovicích. Krajské 

kolo proběhlo v Jindřichově Hradci a pět reprezentantek naší školy opět závodilo ve sprintu na 

60 m, ve vytrvalostním běhu na 800 m, dále ve skokanské disciplíně (skok vysoký nebo skok 

daleký) a vrhačské disciplíně (hod míčkem nebo vrh koulí). 

 Oproti okresnímu kolu se našim dívkám dařilo o něco méně a dosáhly tak nižšího 

bodového zisku než v Českých Budějovicích, ale na první místo to opět stačilo a tak si Beata 

Hromadová, Klára Hovorková, Kateřina Štruncová, Irena Špániková a Marcela Volková 

zaslouženě odvezly zlaté medaile. Beata Hromadová byla navíc vyhlášena nejlepší atletkou ze 

všech zúčastněných závodnic. Kromě prvního místa si naše dívky vybojovaly také postup do 

republikového finále, které proběhne 11. října v Kolíně. Za předvedené výkony a reprezentaci 

naší školy děkujeme a gratulujeme k tomuto velkému úspěchu. 
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Republikové finále dívek v atletickém čtyřboji 
 

 Ve středu 11. října se žákyně ze ZŠ Malá Strana zúčastnily republikového finále 

v atletickém čtyřboji, kam postoupily po vítězstvích v okresním kole 20. září v Českých 

Budějovicích a krajském kole 26. září v Jindřichově Hradci. Naše dívky byly oproti předešlým 

kolům oslabeny o naší nejlepší atletku Beátu Hromadovou, která daný termín strávila na 

Kanárských ostrovech. Holky se přesto se v konkurenci nejlepších škol z republiky neztratily a 

ve složení Klára Hovorková, Kateřina Štruncová, Irena Špániková, Marcela Volková a Naďa 

Peterková několik soupeřů pokořily. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy. 

 

 

Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve středu 8. listopadu 2017 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou před okresními koly 

škol konal již tradičně turnaj ve florbalu „Pohár starosty města Týn nad Vltavou“. Pořadatelé 

ze Základní školy na Malé Straně spolu se sportovním klubem SK Mladých Nadějí připravili 

tento turnaj již po jedenácté a tentokrát se jej zúčastnilo celkem jedenáct týmů ve třech 

kategoriích. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) zvítězil tým ZŠ Malá Strana, před chlapci z 

vltavotýnského gymnázia a ZŠ a MŠ Dříteň obsadila třetí příčku. V kategorii starších žáků (8.-9. 

ročník) si došlo pro prvenství a putovní pohár poprvé v historii družstvo ze ZŠ a MŠ 

Chrášťany. Druhé místo obsadila ZŠ a MŠ Dříteň a na bronzové příčce se umístilo vltavotýnské 

gymnázium. V kategorii dívek byly na prvním místě holky z Malé Strany před výběry ze ZŠ a 

MŠ Chrášťany a ZŠ Hlinecká. 

Předávání putovních pohárů si nenechali ujít pan starosta Mgr. Milan Šnorek a ředitel 

pořadatelské školy Mgr. Miroslav Vašica. Pořadatelé si dovolují poděkovat všem zúčastněným 

za pěkné sportovní výkony a také Jaderné elektrárně Temelín a městu Týn nad Vltavou za 

finanční zajištění celé akce v rámci Oranžového roku. 
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Okresní kola ve florbalu 

 
 Během listopadu proběhla v Českých Budějovicích a v Týně nad Vltavou okresní kola 

florbalu v mladší i starší kategorii chlapců i dívek. Nejprve své turnaje odehráli mladší žáci 

v Českých Budějovicích a poté své turnaje odehráli žáci a žákyně z 8. a 9. ročníků za 

pořadatelství ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana. Nejlépe se umístilo družstvo starších žákyň, 

které ač byly herně lepší než vítěz ze ZŠ Pohůrecká, tak obsadily druhé místo v okrese.  

V lednu bude turnaj pokračovat krajskými koly, opět za pořádání naší školy. V kategorii 

starších žáků proto budeme opět držet palce našim chlapcům a dívkám. Touto cestou bychom 

rádi poděkovali firmám RICHMONT-CZ a.s. a  TÜNKERS-CZECH s.r.o. za podporu florbalu 

v Týně nad Vltavou. 

 
 

Vánoční  soutěžení  4. a 5. tříd 
 

Ve středu 13. prosince se ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou jako každý rok setkali 

žáci z prvního stupně, aby si před vánočními prázdninami odpočinuli od školy a zasportovali si. 

Při pořádání ZŠ Malá Strana – SK Mladých nadějí, která postavila čtyři družstva, byly na 

soutěžení pozvány také další školy vltavotýnského regionu a zúčastnily se ZŠ a MŠ Chrášťany a 

ZŠ a MŠ Neznašov. 

           Soutěže byly rozděleny na dvě části. Nejprve si děti ověřily svoje schopnosti 

v  individuálních soutěžích, které byly směsicí dovedností v atletických a gymnastických 

disciplínách a míčových sportech. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicinbalem, skok 

z místa, člunkový běh, skok přes švihadlo, leh – sed, hod na koš a střelba na florbalovou branku. 

Ve druhé části se jednotlivá družstva utkala v turnaji ve vybíjené.  

Sladkými cenami pak byla odměněna všechna družstva ve vybíjené a diplom dostali 

nejvšestrannější sportovci. Mezi chlapci nejlepších výsledků dosáhl Ondra Benda z 5.A ze ZŠ 

Malá Strana, mezi dívkami pak Barbora Smolová z 5.B. Ve vybíjené v kategorii čtvrtých tříd 
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zvítězil výběr ze 4.B z Malé Strany, mezi páťáky vyhráli žáci a žákyně z 5.A. Pořadatelé by rádi 

poděkovali všem školám a dětem za účast a předvedené výkony a dále také firmám 

RICHMONT-CZ a.s. a  TÜNKERS-CZECH s.r.o. za podporu sportu v Týně nad Vltavou. 

 

 
 

 

Krajská kola ve florbalu 

 
 Na začátku ledna pořádala ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana krajská kola ve florbalu 

základních škol v kategoriích starších žáků a žákyň. V úterý 9. ledna ve vltavotýnské sportovní 

hale odehráli turnaj starší chlapci a ve středu 10.1.2018 následoval turnaj dívek. 

 V každé kategorii bylo osm družstev – vítězů okresních kol. Týmy proto byly rozděleny 

do dvou skupin po čtyřech, kde odehrál zápas každý s každým a nejlepší dvě družstva ze skupiny 

následně postoupila do vyřazovacích bojů. 

 Mezi chlapci byli nejúspěšnější zástupci českokrumlovského okresu. Pohár, zlaté medaile 

a postup do republikové kvalifikace si zajistili hoši z Kaplice. Druhé místo obsadili chlapci 

z Milevska a bronzové medaile si odvezli Strakonice, když ve vyrovnaném zápase porazily 

Tábor až po samostatných nájezdech. Chlapci z Týna nad Vltavou obsadili páté místo. 

 V kategorii dívek si pro postup do republikové kvalifikace bez jediné porážky došly 

dívky ze ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana a potvrdily tak opět své kvality, kdy do této fáze 

soutěže postoupily již poněkolikáté. Stříbrné medaile si odvezly holky z Třeboně a třetí místo 

obsadila ZŠ Pohůrecká z Českých Budějovic. 

 Naše dívky ve složení: Hromadová Beata, Burianová Aneta, Volková Marcela, Vrbková 

Adéla, Novotná Zuzana, Procházková Bára, Pavlovcová Veronika, Frolová Anna, 

Procházková Linda a Sajtlová Lucie se zúčastní republikové kvalifikace ve čtvrtek 25. ledna 

v Plzni. Budeme jim držet pěsti a přejeme hodně štěstí. 

 

 

Lyžařský kurz 
 

Na lyžařský výcvik jsme se celkem těšili, hlavně na to, že se nebudeme týden učit. Na 

"lyžák" jsme se vydali v neděli 4. 2. 2018. Jeli s námi paní učitelka Míková, pan učitel 

Vondruška, pan učitel Soukup, pan učitel Vágner a zdravotník. Jeli jsme asi dvě hodiny 
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autobusem, a jak cesta ubíhala, tím přibývalo sněhu. Po našem příjezdu do Zátoně sněhu moc 

nebylo, ale v průběhu týdne krásně nasněžilo. My, holky ze sedmičky, a pár starších holek jsme 

bydlely na zámečku, což byla budova patřící Lesní správě. Zámeček stál přes silnici vedle 

budovy restaurace Pod Pralesem, kde bydleli kluci a holky ze šestek. Po vynošení lyží a všeho z 

autobusu a po vybalení věcí jsme šli na kondiční vycházku k pralesu Boubín a poté na večeři do 

restaurace kde bydlela již zmiňovaná druhá část výpravy. Po večeři jsme počkali v jídelně, která 

zároveň sloužila jako společenská místnost, kde nás pan učitel Vágner každý večer seznamoval s 

programem na následující den a poté jsme si povídali o mazání lyží, pohybu a chování na 

sjezdovce. Přednáška skončila vždycky dříve, ale večerka byla v půl desáté, a tak jsme volný čas 

využívali k různým hrám např. karty. 

Budíček byl v půl osmé ráno, ale skoro celý zámeček vstával okolo sedmé hodiny. Na 

snídani v osm hodin jsme my holky ze zámečku chodily oblečené už na sjezdovku, abychom se 

nemusely vracet převlékat, ostatní se převlékali po snídani a poté, většinou podle pokynů učitele, 

jsme nanosili lyže a běžky do autobusu. Sportovní třída, šesťáci, šli na běžky a z autobusu 

vystupovali na Kubově Huti. My ostatní jsme jeli lyžovat do Německa vzdáleného cca 25 minut. 

Lyžovali jsme rozděleni do dvou skupin.  Největší rekordmankou byla bezesporu Bára z naší 

třídy, která spadla na těžší sjezdovce asi sedmnáctkrát. Jednou za týden jsme se se šesťáky 

vystřídali na běžkách, takže ve čtvrtek jsme jeli běžkovat my. Trasa se mi moc líbila, stromy 

byly úplně obalené mrazem a všude okolo zářil krásně bílý sníh. Musím se přiznat, že já na 

běžky už asi nestoupnu, ale bylo dobré si to zkusit. 

Poslední den, v neděli, jsme vyráželi domů asi v 10 hodin dopoledne a v tu chvíli jsme si 

všichni uvědomili, jak ten týden rychle utekl. 
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Bruslařský kurz v Soběslavi 
 

 V sobotu 3. března, pořádala pro své žáky ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana kurz 

bruslení na zimním stadionu v Soběslavi. Tohoto celodenního soustředění se zúčastnilo celkem 

29 dětí, které rády sportují a chtějí se přiučit novým sportovním dovednostem. Bruslaři z Malé 

Strany strávili na ledové ploše celkem pět hodin. Kromě nácviku bruslení (přešlapování, brždění, 

jízda na jedné brusli, jízda pozadu a další dovednosti) věnovali naši žáci také mnoho času 

lednímu hokeji. 

 

 
 

 

 Okresní kolo ve vybíjené 
 

 17.4.2018 pořádala naše škola okresní kolo ve vybíjené. Protože převážná část 

zúčastněných škol byla z Českých Budějovic, uskutečnil se turnaj právě tam. Soutěž byla určena 

pro žáky 4. a 5. ročníků a soutěžil ose ve dvou kategoriích. Naše dívky obsadily páté místo a 

chlapci se umístili na sedmé příčce. 
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 Okresní kolo v minikopané 
 

 V úterý 24. dubna se v Českých Budějovicích konalo okresní kolo v minikopané. ZŠ 

Malá Strana reprezentovala družstva jak chlapců, tak dívek. Chlapci svůj turnaj ukončili již 

v základní skupině, ale dívky ve složení: Petra Gábelová, Marcela Volková, Zuzana Novotná, 

Bára Procházková, Tereza Vlková, Veronika Pavlovcová, Beata Hromadová, Klára Hovorková, 

Adéla Vrbková, Lucie Saitlová a Aneta Burianová obsadily druhé místo. Blahopřejeme.  

 

ZŠ Malá Strana postoupila do krajského kola v atletických závodech 
 

 V polovině května se již tradičně konaly v Českých Budějovicích školské atletické 

závody družstev – Pohár Rozhlasu. Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana opět 

reprezentovala družstva ve všech čtyřech kategoriích. Nejprve ve středu 9.5 soutěžili proti 

dalším přihlášeným školám z celého okresu mladší žáci, tedy chlapci a dívky ze šestých a 

sedmých ročníků. Dívky obsadily 10. místo. Chlapci ve složení: Novák Miroslav, Beránek 

Miroslav, Hofman Mikoláš, Peterka Tomáš, Pešta Marek, Vařil Patrik, Habich Jan a Franček 

Petr obsadili bronzovou příčku a kromě medailí obdrželi také pohár. 

 V pátek následovala soutěž starších žáků, tedy kluků a holek z osmých a devátých tříd. 

Zde naši chlapci obsadili 7. místo a dívky ve složení: Burianová Aneta, Černá Kristýna, 

Drozdová Natálie, Hovorková Klára, Hromadová Beata, Pavlovcová Veronika, Peterková 

Naďa, Procházková Bára, Štruncová Kateřina a Novotná Zuzana vybojovaly stejně jako 

v loňském roce první místo a postupují do krajského kola v Táboře. Starší dívky zvítězily 

s celkovým bodovým ziskem 5793 bodů, s náskokem 492 bodů na druhé místo. Krajské kolo se 

koná v úterý 22. května. 
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Atletická olympiáda Vltavotýnska 
 

 V minulých letech se již dvakrát konala pro školy z Týna nad Vltavou a blízkého okolí 

atletická olympiáda, ve které si mohli mezi sebou zazávodit a porovnat výsledky žáci v rozpětí 

všech ročníku základních škol. Zatímco v prvních dvou ročnících byly pořadatelem ZŠ Hlinecká 

a ZŠ Malá Strana, tak 15. května 2018 se pořadatelství ujala ZŠ a MŠ Chrášťany. Na fotbalovém 

hřišti u školy v Chrášťanech, se utkali žáci ze šesti škol vltavotýnského regionu. 

Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií: 1.-3. třída, 4.-5. třída, 6.-7. třída a 8.-9. třída. 

Stejně jako v loňských letech mohla každá škola nominovat jedno družstvo v každé kategorii. 

V mladších kategoriích to byla tříčlenná družstva, ve starších kategoriích družstva čtyřčlenná (2 

dívky a 2 chlapci). Závodníci soutěžili ve 4 disciplínách: běh 60 m, vytrvalostní běh, skok daleký 

a hod míčkem u mladších/vrh koulí u starších žáků. 

 ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana reprezentovali: Štěpán Kališ, Daniel Hronek, Tereza 

Švermová, Ondřej Benda, Martin Nováček a Karolína Neuwirtová na prvním stupni a Patrik 

Vařil, Petr Plaňanský, Andrea Pešková, Nela Kočerová, Ondřej Bouška, Vojtěch Střeleček, 

Beata Hromadová a Aneta Burianová na stupni druhém. 

 Nejlepších výsledů z naší školy dosáhli tito žáci a žákyně: Beata Hromadová – 4x první 

místo, Ondřej Benda – 3x první místo, Karolína Neuwirtová – 3x první místo, Petr Plaňanský - 

3x první místo, Štěpán Kališ – 2x první a 1x třetí místo. Blahopřejeme. 
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Krajské kolo v atletických závodech Pohár Rozhlasu 
 

V úterý 22.května se uskutečnilo v Táboře krajské kolo v atletických závodech Pohár 

Rozhlasu základních škol a víceletých gymnázií. Protože ZŠ Malá Strana v okresním kole 

v Českých Budějovicích zvítězila v kategorii starších dívek, reprezentovala budějovický okres.  

Dívky ve složení: Burianová Aneta, Drozdová Natálie, Hovorková Klára, Hromadová 

Beata, Pavlovcová Veronika, Peterková Naďa, Procházková Bára a Štruncová Kateřina 
nasbíraly 5768 bodů a vybojovaly tak pohár a medaile za druhé místo. Gratulujeme k pěknému 

výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

 
 

PODRUHÉ V PATNÁCTILETÉ HISTORII VLTAVOTÝNSKÉ MÍLE 

ZÍSKALI PUTOVNÍ POHÁR ŽÁCI TÝNSKÉHO GYMNÁZIA 
 

První červen letos připadl na pátek. Stalo se již pěknou tradicí, že tento den, na který 

připadá Mezinárodní den dětí, slaví žáci týnských škol na Vltavě. Kanoistický klub Jiskra Týn 

nad Vltavou pro ně pořádá závody na tzv. bajdarkách mezi oběma týnskými mosty. V letošním 

roce se jel již 15. ročník. Síly si změřili žáci 4., 5. a 6. tříd ZŠ Malá Strana a ZŠ Hlinecká a 

primy týnského gymnázia. Závodníci měli možnost trénovat v průběhu května při středečních 

trénincích, organizovaných kanoistickým klubem. Účast na závodech braly děti vážně, což 

dosvědčovala vysoká návštěvnost tréninků. Každého tréninku se zúčastnilo kolem 60 dětí a 

většina tříd hledala optimální složení posádek. 

V pátek přišli odvážné kamarády povzbudit jak spolužáci s množstvím transparentů, 

učitelé, tak i řada rodičů. 

Na čtyřčlenné posádky čekala tradiční trať s dvěma záludnými obrátkami, kde nebyla 

nouze o dramatické souboje loď na loď, pádlo na pádlo. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 

15 posádek. 

Nejprve spolu změřili síly závodníci ve třech závodech podle ročníků. První dvě posádky 

z každého závodu postupovaly do hlavního závodu o krásný putovní pohár věnovaný 

kanoistickým klubem. Na finálovou sedmičku doplnila startovní pole posádka z třetího místa s 
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nejrychlejším časem. V minulých letech putovní pohár získali desetktát žáci ZŠ Malá Strana, 

jednou byli úspěšní žáci gymnázia a v roce 2013 zvítězila velká voda, která žáky nepustila na 

závod. Všichni netrpělivě čekali, jak dopadne letošní měření sil a která škola bude mít pohár na 

opatrování na další rok. 

Jako první vyrazily na trať 4 posádky ze 4. tříd. Stylem start - cíl si pro vítězství dojela 

suverénně posádka 4. A z Hlinecké školy před 4. A z Malé Strany a 4. B z Hlinek. V druhém 

závodě změřili síly žáci 5. tříd. V tomto závodě zvítězila posádka 5. A z Hlinek před svými 

spolužáky 5. B a 5. A z Malé Strany. Největší favorité pro boj o putovní pohár se hledají vždy v 

závodě šestých tříd. Na trať vyrazilo rekordních 7 posádek. Ihned po startu se ujala vedení 1. 

posádka primy z týnského gymnázia sledována 2. posádkou primy. Za první obrádkou se však na 

vedoucí posádky dotáhla loď 6. B z Malé strany.Stylem start-cíl si tak dojela pro vítězství před 2. 

posádkou primy a 6. A z Hlinek. 

Krásným vyvrcholením vodáckých závodů bylo finále o putovní pohár. Předcházející 

závody ukázaly, že finálový závod může přinést dramatické okamžiky a že nic není předem 

rozhodnuto. Za mohutného povzbuzování spolužáků vyrazilo na trať 7 posádek. Ihned po startu 

šla do vedení posádka 5. A z Hlinek a s každým ujetým metrem dokazovala, že vítězství v 

závodě 5. tříd nebylo náhodné. Na druhém místě, s mírným odstupem, se držela posádka primy 

gymnázia. Velice skvělý start předvedla také posádka 4. C z Malé Strany a držela od startu 

pěkné třetí místo. Z obrátky pod Starým mostem vyjížděla na prvním místě s náskokem dvou 

délek děvčata z 5. A. Začal napínavý souboj o vítězství. Na vedoucí loď se snažila dotáhnout loď 

primy. Děvčata však útok odrazila a k veliké radosti svých spolužáků, kteří je na břehu mohutně 

povzbuzovali, si dojela pro historicky prvé vítězství hlinecké školy ve Vltavotýnské míli. Na 

druhém místě dojela těsně posádka týnského gymnázia, třetí místo udržela před staršími 

spolužáky posádka 4. C z Malé Strany. Pohár tak získala poprvé v historii posádka z Hlinecké 

školy. 

Stalo se již tradicí, že na závěr dopoledního programu změří své síly s vítězi poháru 

posádky týnských učitelů. Stejně tomu bylo i letos. Proti 6. A nastoupily tři posádky, které 

tvořily posádky pedagogů ZŠ Malá Strana a kombinované posádky ZŠ Hlinecká a týnského 

gymnázia. Vítězství v tomto závodě získala kombinovaná posádka gymnázia. Při slavnostních 

fanfárách byly vyhlášeny vždy tři nejlepší posádky z každé kategorie. Vítězné posádky si 

odnesly sladkou odměnu a řadu pěkných cen. Závody proběhly díky podpoře Hračkářství paní 

Trnkové, Jihočeského Kraje, Atelieru Kobera,s.r.o., ELBH, s.r.o., ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna 

Temelín a Města Týn nad Vltavou. Poděkování patří i oddílu Brontů, který pomohl s 

materiálním zabezpečením závodů. 

Vltavotýnská míle přinesla nejen příjemnou oslavu Mezinárodního dne dětí, ale také 

umožnila děvčatům a chlapcům vyzkoušet si zručnost při ovládání pramiček. Mnohé z dětí 

poprvé pádlovaly a byl to pro ně velký zážitek. Poděkování patří také všem pořadatelům, kteří 

pomohli zajistit jak vlastní závod, tak i jednotlivé tréninky, a vedení týnských škol za pochopení 

a spolupráci. Společnými silami se povedlo dětem připravit hezký zážitek a to stojí jistě za 

trochu úsilí. 

 

Výsledky jednotlivých závodů: 

4. třídy: 

1. místo : 4.A Hlinecká – A.Chlumecký, T.Kapr, A.Trampotová, T.Jindrová 

2. místo : 4.A Malá Strana – T.Šmídová, L.Budínská, J.Černý, K.Dessner 

3. místo : 4.B Hlinecká – L.Koubková, V.Trechová, E.Coufalová, V.Andělová 

5. třídy: 

1. místo : 5. A Hlinecká –Z.Hrubá, S.Andělová, M.Jindřichová, T.Příhoda 

2. místo : 5. B Hlinecká – M.Ryska, S.Žižka, P.Porodová, D.Řádek 

3. místo : 5. A Malá Strana – A.Černá, Z.Jílková, V.Jílková, M.Hruška 



12 

 

6. třídy: 

1. místo : 6.B Malá Strana – K.Dalerová, E.Nováková, M.Hofman, D.Klečka 

2. místo : Prima Gymnázium I – T.Žižková, N.Žemličková, N.Fábera, K.Vesecká 

3. místo : Prima Gymnázium II – A.Leštinová, N.Babková, E.Knížová, O.Vlnatý 

Finálový závod o putovní pohár: 

1. místo : Prima Gymnázium I – T.Žižková, N.Žemličková, N.Fábera, K.Vesecká 

2. místo : 5. A Hlinecká –Z.Hrubá, S.Andělová, M.Jindřichová, T.Příhoda 

3. místo : A Malá Strana – A.Černá, Z.Jílková, V.Jílková, M.Hruška 

 

Letní soustředění na horských kolech 
 

Ve dnech 19.-22.6.2018 strávilo zhruba 30 žáků ze Základní školy Týn nad Vltavou, 

Malá Strana s SK Mladých Nadějí na letním soustředění na horských kolech. Ubytováni byli 

v Penzionu Pod pralesem v obci Zátoň, která leží v nádherné lokalitě Šumavy, jen několik 

kilometrů od Národní přírodní památky Boubínský prales. Počasí se až na pátek vydařilo a 

během čtyřdenního pobytu na Šumavě naši cyklisté najeli celkem 237 km. 

 

Trasy: 

Den 1. – Zátoň-Horní Vltavice-Polka-Borová Lada-Nové Hutě-Svinná Lada-Borová 

Lada-Horní Vltavice-Zátoň. 

První den cyklisté na kola vyrazili až po příjezdu na chatu a ubytování, ale i přes kratší dobu 

ujeli 44 km., ale deseti z nich to nestačilo a po návratu do Zátoně si zajeli ještě k Boubínskému 

jezírku. Na své konto si tak přičetli dalších 10 km. 

 

Den 2. - Zátoň-Soumarský most-Dobrá-České Žleby-Mlaka-Strážný-Knížecí Pláně-

Borová Lada-Polka-Horní Vltavice-Zátoň. 

Druhý den čekala žáky delší trasa, tentokrát za celý den urazili 67 km. 

Den 3. - Zátoň-Židovskou cestou na Soumarský most-Dobrá-Stožec-Jelení-kolem 

Schwarzenberského kanálu na Novou Pec-Stožec-Dobrá-Lenora-Zátoň. 

Čtvrteční etapa byla nejdelší, za slunného dne ujeto 74 km. 

Den 4. – Zátoň- Horní Vltavice-Polka-Knížecí Pláně-Bučina-pramen Vltavy-Kvilda-

Borová Lada-Horní Vltavice-Zátoň. 

Poslední den se ochladilo a na posledních cca 15 km přišel i déšť. Na kolech ujeto 52 km, poté 

následoval odjezd domů. 
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Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 V pondělí 25.června 2018 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou před blížícím se 

závěrem školního roku konal již tradičně turnaj ve florbalu „Pohár starosty města Týn nad 

Vltavou“. Pořadatelé ze Základní školy na Malé Straně spolu se sportovním klubem SK 

Mladých Nadějí připravili tento turnaj již po dvanácté a tentokrát se jej zúčastnilo celkem deset 

týmů ve dvou kategoriích, včetně tří dívčích družstev. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) zvítězil tým ZŠ a MŠ Ševětín, před dívkami ze 

ZŠ Malá Strana a chlapci ze ZŠ Malá Strana. V kategorii starších žáků (8.-9. ročník) si došlo pro 

prvenství a putovní pohár také družstvo ze ZŠ a MŠ Ševětín. Druhé místo obsadila ZŠ a MŠ 

Dříteň a na bronzové příčce se umístila ZŠ Malá Strana. 

Putovní poháry vítězům předával ředitel pořadatelské školy Mgr. Miroslav Vašica. 

Pořadatelé si dovolují poděkovat všem zúčastněným za pěkné sportovní výkony a také Jaderné 

elektrárně Temelín a městu Týn nad Vltavou za finanční zajištění celé akce v rámci Oranžového 

roku. 

 

  
 

14.ročník Memoriálu Václava Poroda 
 

V závěru školního roku již tradičně žáci druhého stupně ZŠ Malá Strana mezi sebou 

soupeří v softbalovém turnaji, jako připomenutí na pana učitele Václava Poroda, který tento 

krásný sport v Týně nad Vltavou zakládal. Turnaj je vždy rozdělen do dvou dnů. V úterý 26.6 se 

mezi sebou utkaly výběry šestých a sedmých ročníků, ve středu pak osmáci a deváťáci.  

 Hlavní cenou tohoto turnaje je v obou kategoriích veliký putovní pohár, na který jsou 

navždy přidány jména vítězné sestavy. V kategorii mladších žáků zvítězil v softbale výběr 7.B, 

ve složení: Adéla Ritterová, Michael Krátký, Michal Brom, Lucie Ritterová, Tomáš Bezpalec, 

Josef Ratzka, Nela Kočerová, Tereza Machová a Lukáš Buneš a jejich jména tak přibydou na 

podstavec poháru. Na druhém místě skončila 7.A a bronzovou příčku obsadila 6.B. 

Ve středu v turnaji osmých a devátých tříd zvítězili kluci a holky z 9.B a také se mohou těšit 

z toho, že jejich jména budou navždy zdobit krásnou trofej. Vítězná sestava hrála ve složení: 

Martin Procházka, Tomáš Babka, Natka Drozdová, Linda Procházková, Filip Kanda, Jirka 

Franček, Petra Gábelová, Ondra Říha, Pepa Urban, Matěj Antoch a Jonáš Kuiž. Druhé místo 

obsadila 8.B a třetí byli kluci a holky z 9.B. V doprovodných soutěžích zvítězila v přehazované 

6.B a ve volejbale 8.B. Gratulujeme. 

 Tento turnaj byl finančně podpořen v rámci projektu Oranžový rok. Pořadatelé si proto 

dovolují poděkovat Jaderné elektrárně Temelín a městu Týn nad Vltavou za finanční zajištění 
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celé akce. Dále také firmám RICHMONT-CZ a.s. a  TÜNKERS-CZECH s.r.o. za finanční 

podporu a všem zúčastněným žákům za pěkné sportovní výkony. 
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